
မြန်ြာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျားနှင့် ရပ်ရွာအခမေမပုကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြူညီြှုမြင့် ခောင်ရွြ်ခသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း(MRCS) နှင့် ြြ္ဘာ့ေားနပ်ရိြ္ခာအြွဲ့ (WFP) တို့ပူးခပါင်းပပီး ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင် 

ပိုင်း)သို့ ခရာြ်ရှိခနသည့် ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားအတွြ် အခရးခပါ်လိုအပ်သည့် ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ပဲ ေသည့် 

အခမေေံေားနပ်ရိြ္ခာနှင့် ြိုယ်ဝန်ခောင်/နို့တိုြ်ြိေင်နှင့် (၅) နှေ်ခအာြ်ြခလးအတွြ် အဟာရထုတ်ြျားြို 

ယေုနှေ်အတွင်း မြန့်ခဝေဲ့တာ သုံးကြိြ်ရှိေဲ့ပါပပီ။ ယေုလို မြန့်ခဝနိုင်ြို့အတွြ် အသင်းဌာနေျုပ်၊  ခေးအန္တရာယ် 

ေိုင်ရာေီြံေန့်ေွဲြှုဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားခရးြှူးအမြေ် တာဝန်ထြ်းခောင်ခနသည့် ခဒါ်ြိုးသီတာဝင်း ဦး 

ခောင်ခသာ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ အင်တိုြ်အားတိုြ် ကြိုးပြ်းခောင်ရွြ် 

ေဲ့ကြပါတယ်။ “ြျွန်ြ ဝန်ထြ်းတာဝန်ြထြ်းခောင်ေင်ြ ြခြွးတိုင်းခဒသကြီးြှာ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ် အားရှင်အမြေ် (၂၁)နှေ် ကြာလုပ်ြိုင်ေဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၄ ေုနှေ်၊ ေတုတ္တတန်းခမြေိုပပီး ခနွရာသီ ခရှးဦးမပုေု

မေင်း သင်တန်းပပီးခတာ့ ခြျာင်းကြြ်ခမေနီအြွဲ့ဝင်အမြေ် ေတင်ေဲ့တာပါ။ ၁၉၉၅ ေုနှေ်ြှာ ြခြွးတြ္ကသိုလ် 

ြိုယ်ေားမပု ထူးေျွန်ကြြ်ခမေနီနှင့် ၂၀၀၅ ေုနှေ်ြှာ ြခြွးတိုင်း ြိုယ်ေားမပုထူးေျွန်ကြြ်ခမေနီအမြေ် ခရွးေျယ်

ေံေဲ့ရပါတယ်။” လို ခဒါ်ြိုးသီတာဝင်းြ သူြရဲ့ ကြြ်ခမေနီေဝ အေြို ယေုလို အားတြ်သခရာခမပာေဲ့ပါတယ်။  

အေုခတာ့ ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း) ရှိ ခတာင်ကြီး၊ ခညာင်ခရှေ၊ ပင်းတယပြို့နယ်ြျားသို့ ခရာြ်ရှိခနတဲ့ ခနရပ် 

ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု (၄,၃၇၀) ြို အခမေေံေားနပ်ရိြ္ခာနှင့် အာဟာရထုတ်ြျားြို မြန့်ခဝခပးလျြ်ရှိပါတယ်။ 

ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားြို ြူညီပံ့ပိုးမေင်း
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ခဒသတွင်း လှုပ်ရှားခောင်ရွြ်ြှုြျား

ကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာကြြ်ခမေနီသတင်းလွှာ

ြနှေ်ြ ေပပီး ရန်ြုန်ြှာ နှေ်ကြိြ်၊ ြန္တခလးြှာ နှေ်ကြိြ်နဲ့ ယေုတေ်ကြိြ် အပါအဝင်ေိုရင် ရှြ်းခတာင်ြှာ သုံးကြိြ်ရှိပါပပီ။ ဒီလို ခောင်ရွြ်ရာြှာ ြိုဗေ်-၁၉ ြန့်သတ်ေျြ်ခတွ နဲ့ 

လြ်းေရီးလုံခေုံခရး အေြ်အေဲခတွ၊ ရာသီဥတု အခမေအခနခတွေတဲ့ အေြ်အေဲခတွနဲ့ခတာ့ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းြ ကြြ်ခမေနီြို ခြျးဇူးတင်ကြတယ်ခလ။ ေုလို ေြ်ေဲခနတဲ့အေျနိ်

ခတွြှာ ဒီလို ခထာြ်ပံ့ြှုခတွြ အရြ်းအသုံးဝင်တာခပါ့။ “အေုလို အြူအညီလိုအပ်ခနတဲ့ မပည်သူခတွြို ြူညီရတာ အရြ်းြိုကြည်နူးရပါတယ်။ ရပ်ရွာလူထုအတွြ်  လူသားေျင်း

ောနာခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အခထာြ်အပံ့ခတွြို အေွြ်းရှိသခလာြ် ခောင်ရွြ်သွားြှာပါ။ အဓိြြခတာ့ ရာသီ ဥတုခမပာင်းလဲမေင်းခကြာင့် သောဝပတ်ဝန်းြျင် ပျြ်ေီးြှုခတွ

ြို ထိထိခရာြ်ခရာြ် အသိပညာခပးမေင်းတာခတွ အမပင် ြခလးသူငယ်နှင့် အြျ ိုးသြီးြျား ြာြွယ်ခောင့်ခရှာြ်ခရးလုပ်ငန်းခတွ၊ အခကြာင်းအြျ ိုးအြျ ိုးခကြာင့် ြိသားေုနဲ့ ေွဲေွာ

ပပီး အလုပ်လုပ်ရင်း အေြ်အေဲ မြေ်ခနတဲ့သူခတွြို ြူညီတာခတွနဲ့ အသြ်ခြွးဝြ်းခြျာင်းေိုင်ရာ နည်းပညာအခထာြ်အပံ့ခပးတာခတွ လုပ်ေျင်ပါတယ်။” လို့ သူြြ ေြ်လြ်

ခမပာကြား ပါတယ်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ခေးအန္တရာယ်ြျခရာြ်သူြျားြို ြူညီမေင်း

ဇူလိုင်လ (၃၁) ရြ်ခန့ြ ြိုးသည်းထန်းေွာရွာသွန်းြှုခကြာင့် မပင်ဦးလွင်ေရိုင်၊ မပင်ဦးလွင်

ပြို့နယ်တွင် ခရကြီးခရလျှြံှုြျားမြေ်ပွားေဲ့ရာ ခရခေးသင့် အိြ်ခထာင်ေု (၂၀၀) ေုအတွြ် 

တေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၂၀၀) ေုံ၊ အြျ ိုးသြီးတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရး

သုံးပေ္စည်း (၁၅၀) ေုံ၊ အြျ ိုးသားတေ်ြိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခရးသုံးပေ္စည်း (၁၀၀) ေုံနှင့် 

အိြ်ခောြ်ပေ္စည်း (၅၀) ေုံတို့ြို တိုင်းခဒသကြီးကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီ ဥြ္ကဌ

ခဒါြ်တာသိန်းထွန်းခောင်နှင့် ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ဩဂုတ်လ (၁) 

ရြ်ခန့ြ သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့ပါသည်။

၎င်းခရခေးသင့်အိြ်ခထာင်ေုြျားအား ခေးလွတ်ရာသို့ ခရှေ့ခမပာင်းခပးမေင်း၊ ေားနပ်ရိြ္ခာ

နှင့် ခသာြ်ခရြျား ခပးခဝမေင်းတို့ြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ်အားရှင်ြျားြ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရြ်ခန့ြ ြူညီခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ြန္တခလးတိုင်းခဒသကြီး

ဩဂုတ်လ (၂) ရြ်ခန့ြ ေားအံခမေတုလြ်တုေိုင်ရာမပန်လည်သန်ေွြ်းခရးဌာနနှင့် မြ

တီပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲတို့ပူးခပါင်းပပီး ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲရုံးတွင် နယ်

လှည့်ခမေတုမပုမပင်တပ်ေင်ခရးလုပ်ငန်းြျား လုပ်ခောင်ေဲ့ပါသည်။

မြဝတီပြို့နယ်ရှိ ရပ်ြွြ်/ ခြျးရွာြျားြှ ခမေတုမပုမပင်ရန်လာခရာြ်သူ (၇၅) ဦးအား 

ေားအံခမေတုလြ်တုေိုင်ရာမပန်လည်သန်ေွြ်းခရးဌာန၏ နယ်လှည့်ခမေတုမပုမပင်ခရး 

အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်ြျားြ ပျြ်ေီးခနခသာခမေတုြျား အခသးေားမပုမပင်

ခပးမေင်း၊ ခမေတုအခဟာင်းြျား၊ အားမပုြိရိယာြျား၊ ခမေြဝါးြျား၊ လြ်ခထာြ်ြျားနှင့် 

ေါးပတ်ကြိုးြျားြို လဲလှယ်မပုမပင်တပ်ေင်ခပးေဲ့ပပီး အကြီးေားမပင်ေင်ြှုြျားနှင့် အသေ်

လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သူြျားြို ေားအံခမေတုလြ်တုေိုင်ရာ မပန်လည်သန်ေွြ်းခရးဌာနသို့ 

မပန်လည်ညွှန်းပို့မေင်းြိုလည်း ခောင်ရွြ်ေဲ့ပါသည်။

ြရင်မပည်နယ်



ြာြွယ်ခေးထိုးလုပ်ငန်းြျားတွင် 

ပါဝင်ြူညီမေင်း

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်မပင်ေင်မေင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရှိ ခမပာင်းလဲ ခနခသာ အခမေအခနြျားြို ရင်ေိုင်ရန် အသင့်မပင်ေင်မေင်းနှင့် တုံ့မပန်ခောင်ရွြ်မေင်း

ခနရပ်ေွန့်ေွာမပည်သူြျားအား ြူညီခထာြ်ပံ့မေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်းသည် နိုင်ငံတေ်ဝန်း အြူအညီလိုအပ်ခနသူြျားအတွြ် လူြှုြရုဏာ အြူအညီြျားြို 

ကြြ်ခမေနီအခမေေံြူြျားနှင့်အညီ ေဉ်ေြ်ြမပတ်အြူအညီြျား ခပးအပ်လျြ်ရှိရာ ယေုနှေ်  ဇူလိုင်လ (၂၇)ရြ်ခန့ြှ 

(၃၀)ရြ်ခန့အထိ ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)၊ ခတာင်ကြီး၊ ေီေိုင်၊ ခညာင်ခရှေ၊ ပင်ခလာင်းနှင့် ရပ်ခောြ်ပြို့နယ်ြျားသို့ 

ခရာြ်ရှိခနသည့် ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု (၁,၀၀၀) ေုတို့အတွြ် MPT Telecommunication company ၏ အခထာြ်

အပံ့မြင့် အေားအောနှင့် အသုံးအခောင်ပေ္စည်းြျားြို သွားခရာြ် မြန့်ခဝေဲ့ပါသည်။

အေိုပါပြို့နယ်ြျားရှိ ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု (၁,၀၀၀)ေုတို့အတွြ် ခောင် (၁,၀၀၀) ထည်၊ ြိုးြာအြက ျ ီ (၁,၀၅၀) 

ထည်၊ ေားသုံးေီ (၂,၁၉၄) ဗူး၊ ခေါြ်ေွဲခမောြ် (၂,၀၀၀) ထုပ်နှင့် အသားဗူး (၂,၀၀၀) ဗူးတို့ြို အသင်းဌာနေျုပ်ြှ ဝန်ထြ်း

ြျား၊ မပည်နယ်ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားနှင့် MPT ြှ တာဝန်ရှိသူြျားြ သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ခပးေဲ့မေင်းမြေ်

ပါသည်။
ရှြ်းမပည်နယ် (ခတာင်ပိုင်း)

ြွန်မပည်နယ် ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ခသွးလှူဒါန်းမေင်းငလျင်ခေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

ဇာတ်တိုြ်ခလ့ြျင့်မေင်း

ြွန်မပည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းခဒသကြီး

ခသွးလွန်တုပ်ခြွးခရာဂါကြိုတင်ြာြွယ်ခရး

လုပ်ငန်းြျားခောင်ရွြ်မေင်း
ခရှးဦးမပုေုမေင်းသင်တန်းြျားပို့ေျမေင်း

ြွန်မပည်နယ် တနသကာရီတိုင်းခဒသကြီး

ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရသူြျားြို ြူညီြယ်ေယ်မေင်း

ောြျြ်နှာ (၂)

ြျန်းြာခရးသိြှတ်ြွယ်ရာြဏ္ဍ



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

ဇူလိုင်လ (၂၉) ရြ်ခန့ြ ခြာ်လပြိုင်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီ 

အသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ခြာ်

လပြိုင်ပြို့နယ်တွင် ြွင့်လှေ်ခသာ အသြ် (၆) လြှ (၃) 

နှေ်အထိ ခရှးဦးအရွယ်ြခလးသူငယ် မပုေုပျ ိုးခထာင်ခရး

နှင့် ြွံ့ပြိုးခရးေိုင်ရာ အခမေေံသင်တန်းတွင် ေရာ/ ေရာြ 

(၃၀) ဦးတို့အား ခရှးဦးမပုေုမေင်းောသာရပ်ြျားြို ောခတွ့

လြ်ခတွ့ ပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၂၈) ရြ်ခန့ြှ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရြ်ခန့အထိ 

ခြျာြ်ခတာ်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ခရှးဦးမပုေု 

မေင်း (အခမေေံ) သင်တန်း (၄/၂၀၂၂)ြို ပြို့နယ်အတွင်းရှိ 

ခနရပ်ေွန့်ေွာေေန်း (၁၇) ေုြှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ 

(၃၀)ဦးတို့အား သင်ကြားပို့ေျခပးေဲ့ပါသည်။

ြွန်မပည်နယ်

ရေိုင်မပည်နယ်

ဇူလိုင်လ(၂၉)ရြ်ခန့တွင် ြိုင်းခယာင်းပြို့နယ် မပည်သူ့

ခေးရုံြှ သတိလေ် (ခနြခြာင်း) လူနာအား ြျ ိုင်းတုံ

မပည်သူ့ခေးရုံသို့ လွှဲခမပာင်းရာတွင် ြိုင်းခယာင်းပြို့နယ်

ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်

ြျားြ အသင်းေွဲပိုင်ကြြ်ခမေနီအခရးခပါ်လူနာတင်ယာဉ်

မြင့် ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

ဩဂုတ်လ(၁)ရြ်ခန့ြ ြခြွးတြ္ကသိုလ် ောသင်ေန်းြ

ခောင်သေ်တွင် ခရှးဦးမပုေုမေင်း(အခမေေံ)သင်တန်းေင်းပွဲ 

မပုလုပ်ေဲ့ပပီး သင်တန်းသား/သူ (၈၀) ဦးအား သင်တန်းေင်း

လြ်ြှတ်ြျားခပးအပ်ေဲ့ပပီး  ြခြွးတြ္ကသိုလ်ကြြ်ခမေနီ 

အသင်းေွဲသို့ ခရှးဦးမပုေုမေင်း ခေးအိတ်ြျားနှင့ ထြ်းေင်တို့

ြို ခပးအပ်ေဲ့ပါသည်

ြိုးြုတ်ပြို့နယ်တွင် COVID-19 ခရာဂါြာြွယ်ခေး

ြို ြာြွယ်ခေးထိုးေုရပ်ြျားတွင် မပည်သူြျားအား ထိုး

နှံခပးလျြ်ရှိရာ ြိုးြုတ်ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲ

ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားြ ပါဝင် ြူညီ

ခောင်ရွြ်ခပးလျြ်ရှိပါသည်။

ြခြွးတိုင်းခဒသကြီး

ြန္တခလးတိုင်းခဒသကြီး

ဇူလိုင်လ(၂၂)ရြ်ခန့ နံနြ်ပိုင်းြ လားရှိုးပြို့နယ် ခြာင်း

ဟုန်းခြျးရွာအနီးတွင် ြားနှင့်ေိုင်ြယ် ြခတာ်တေ

ြှု မြေ်ပွားေဲ့ရာ ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိသူြို ခနာင်ြွန်ခြျးရွာ

ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲငယ်ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အား

ရှင်ြျားနှင့် ခနာင်ြွန်လူငယ်ပရဟိတအြွဲ့တို့ ပူးခပါင်း

ြာ ခရှးဦးမပုေုခပးပပီး ခနာင်ြွန်တိုြ်နယ်ခေးရုံသို့ ြူညီ

ပို့ခောင်ခပးေဲ့ပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၃၁)ရြ်ခန့ြ ထားဝယ်ပြို့၊ ပိန္နဲခတာရပ်ရှိ 

ခလးထပ်ခြျာင်း ပရဟိတ (ေ/ြ)ြူလွန်ခြျာင်းတွင် 

ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာ ပေ္စည်းြျားခကြာင့် ထိေိုြ်ြှု

အန္တရာယ် ခလျာ့ေျခရး အသိပညာခပး မပုလုပ်ေဲ့ပါသည်။

ရှြ်းမပည်နယ် (ခမြာြ်ပိုင်း)တနသကာရီတိုင်းခဒသကြီး

ဇူလိုင်လ(၂၆)ရြ်ခန့ ည (၉:၃၀) နာရီ အေျနိ်ေန့်တွင် ခော် 

ေွားကြီးြုန်းရပ်ြွြ်၊ မပည်လြ်းခပါ်တွင် ယာဉ်ြခတာ် 

တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ်ဒဏ်ရာရရှိခသာ အြျ ိုးသားတေ်ဦး

အား ခရှးဦးမပုေုခပးပပီး ခမြာြ်ဥြ္ကလာပ ခေးရုံသို့ အခရး

ခပါ်ပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါသည်။

ရန်ြုန်တိုင်းခဒသကြီး

ရှြ်းမပည်နယ် (အခရှ့ပိုင်း)

အသင်းြှ ခောင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်း

ြျားတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းြည်ေိုပါြ -

ခဒါ်ခြေန္ဒာြျ ိုး 

ဌာနြှူး၊ အရင်းအမြေ်ေုေည်းအသုံးေျခရးဌာန။

ြုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉

https://redcross.2c2p.com

ခြျးဇူးတင်မေင်း - မြန်ြာနိုင်ငံ ကြြ်ခမေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှား
ခောင်ရွြ်ြှုြျားြို ပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြျား၊ အမပည်
မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီခြာ်ြတီ၊ အမပည် မပည်ေိုင်ရာ ကြြ်ခမေ
နီနှင့် လမေြ်းနီအသင်းြျား ြြ်ဒခရးရှင်း၊ ကြြ်ခမေနီနှင့်လမေြ်း
နီလှုပ်ရှားြှုြိတ်ြြ် အသင်းြျား၊ ခဒသတွင်း၊ နိုင်ငံအေင့်နှင့် 
အမပည်မပည် ေိုင်ရာြှ အလှူရှင်ြျား သာြြ၊ လူသားေျင်းောနာ 
ခထာြ်ထားြှု ေိုင်ရာ အြွဲ့အေည်းြျား၊ ပုဂ္ဂလိြ ြဏ္ဍရှိြိတ်
ြြ်ြျား၊ တေ်သီးပုဂ္ဂလ ြျားေသည်တို့ြှ ပံ့ပိုးြူညီခပးမေင်း မြေ်
သည့် အတွြ် အထူးခြျးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ဇူလိုင်လ (၂၃) ရြ်နှင့် ဇူလိုင်လ(၂၇)ရြ်ခန့တို့တွင် ခြာ့

ြရိတ်ပြို့ အြှတ်(၁)ရပ်ြွြ်နှင့် ြျုံဒိုးပြို့ ြျွန်းြခလး

ခြျးရွာတို့တွင် ခပါြ်ြွဲခေတတ်ခသာ ပေ္စည်းြျား

ခကြာင့် ထိေိုြ်ြှုအန္တရာယ် ခလျာ့ေျခရး အသိပညာခပး

မေင်း၊ ပိုေတာြျားြပ်မေင်းတို့ြို ခောင်ရွြ်ေဲ့ပပီး ခအာြ်

ေီဂျင် တပ်ေင် အသုံးမပုမေင်းြို လြ် ခတွ့ ရှင်းလင်း မပသ

ေဲ့ပါသည်။

ြရင်မပည်နယ်

ောြျြ်နှာ (၃)



အခတွ့အကြုံြျားြို သုံးသပ်ပပီး ခရှ့သို့ ေြ်လြ်ခောင်ရွြ်မေင်း - 

ခနရာခဒသအသီးသီးြ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းခောင်ရွြ်ေျြ်ြျား။ 

မြန်ြာနိုင်ငံကြြ်ခမေနီအသင်း၊ အမပည်မပည်ေိုင်ရာကြြ်ခမေနီခြာ်ြတီနှင့် ရှြ်းမပည်နယ်ခမြာြ်ပိုင်းကြြ်ခမေနီကြီး 

ကြပ်ြှုခြာ်ြတီတို့ ပူးခပါင်းြွင့်လှေ်ခသာ အခရးခပါ်တုံ့မပန်ခောင်ရွြ်ခရးေိုင်ရာ ေွြ်းခောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း (Ca-

pacity Building for Emergency Response Training) ြွင့်ပွဲအေြ်းအနားြို ၂၀၂၂ ေုနှေ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရြ်ခန့ြ 

ရှြ်းမပည်နယ်ခမြာြ်ပိုင်း၊ လားရှိုးပြို့နယ်ရှိ မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီရုံးေန်းြတွင် ြျင်းပမပုလုပ်ေဲ့

ပါသည်။ 

အေိုပါ ြွင့်ပွဲအေြ်းအနားသို့ မပည်နယ်ကြြ်ခမေနီကြီးကြပ်ြှုခြာ်ြတီဥြ္ကဋ္ဌ ဦးခဇာ်ခဇာ်နှင့်တာဝန်ရှိသူြျား၊ အသင်း

ဌာနေျုပ်ြှ ဒုတိယအခထွခထွအတွင်းခရးြှူး ခဒါြ်တာတင်ထွန်းခအာင်၊ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်

သွယ်ခရးဌာန ညွှန်ကြားခရးြှူးခဒါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုးနှင့် နည်းမပြျား၊ သင်တန်းတြ်ခရာြ်ကြြည့် ရှြ်းမပည်နယ်ခမြာြ်

ပိုင်း ပြို့နယ်(၁၀)ပြို့နယ်ြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာလုပ်အားရှင်ြျား တြ်ခရာြ်ေဲ့ကြပါသည်။ 

အေိုပါသင်တန်းသည် အခရးခပါ်တုံ့မပန်ခရးလုပ်ငန်းြျားခောင်ရွြ်ရာတွင် ေွြ်းခောင်ရည် မပည့်ဝခသာကြြ်ခမေနီ

ခေတနာလုပ်အားရှင်ြျားအမြေ် အသင်း၏ လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းြျားြို ခောင်ရွြ်နိုင်ခေရန်ရည်ရွယ်ြွင့်လှေ်မေင်းမြေ်

ပပီး ၂၀၂၂ ေုနှေ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရြ်ခန့ြှ ဩဂုတ်လ (၂) ရြ်ခန့အထိ (၆)ရြ်တာ ြွင့်လှေ်မေင်းြည်မြေ်ပပီး သင်တန်းသို့ 

ရှြ်းမပည်နယ်ခမြာြ်ပိုင်း ပြို့နယ်ြျားမြေ်သည့် လားရှိုးပြို့နယ်၊ ြူေယ်ပြို့နယ်၊နန့်ေြ်းပြို့နယ်၊ ခနာင်ေျ ိုပြို့နယ်၊ နြ္မတူ

ပြို့နယ်၊ ြွြ်းလုံပြို့နယ်၊ တန့်ယန်းပြို့နယ်၊ ခြျာြ်ြဲပြို့နယ်၊ သီခပါပြို့နယ်၊ ြန်တုံပြို့နယ်ြျားြှ ကြြ်ခမေနီခေတနာ

လုပ်အားရှင် (၃၀) ဦးတို့ တြ်ခရာြ်ေဲ့ပါသည်။

ောြျြ်နှာ (၄)

ဇူလိုင်လ (၂၅)ရြ်ခန့ြ ပဲေူးတိုင်းခဒသကြီး၊ မပည်ပြို့ 

နယ်ရှိ ခရှေတံေါးအပိုင်း(၄)၊ ၈လြ်းတွင် ခနထိုင်ကြခသာ 

အိြ်ခထာင်ေုခပါင်း(၂၀၀)အား ပုတီးြုန်းပြို့ကြြ်ခမေနီ

တပ်ေွဲြှူး ဦးြိုးဝင်းြှ ဟင်းသီးဟင်းရွြ်ြျား ခပးပို့လှူဒါန်း

ေဲ့ရာ မပည်ေရိုင်ကြြ်ခမေနီတပ်ြွဲ့ြှူးနှင့် ခေတနာလုပ်အား

ရှင်ြျားြ သွားခရာြ်ခထာြ်ပံ့ခပးအပ်ေဲ့ကြပါသည်။

ဩဂုတ်လ(၂) ရြ်ခန့တွင် ခြျာင်းြုန်းပြို့နယ်၊ ငှတ်ခေျာ 

ြွင်း ခြျးရွာအနီး၌ ယာဉ်ြခတာ်တေြှုခကြာင့် ထိေိုြ်

ဒဏ်ရာြျားရရှိခသာ အြျ ိုးသား(၃)ဦးအား ခရှးဦးမပုေုခပး

ပပီးခနာြ် ကြြ်ခမေနီအခရးခပါ်လူနာတင်ယာဉ်နှင့် သေ္စာ

ရှင် ပရဟိတအသင်းလူနာတင်ယာဉ်တို့မြင့် ခြျာင်းြုန်း

ပြို့နယ်မပည်သူ့ခေးရုံသို့ ပူးခပါင်းပို့ခောင်ြူညီခပးေဲ့ပါ 

သည်။

ပဲေူးတိုင်းခဒသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းခဒသကြီး

ခရှေေိုပြို့နယ်ကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲြှ နည်းပညာခြာ

လိပ် တွင် သင်တန်းသား/သူ (၃၀) ဦးအား ခရှးဦးမပုေုမေင်း 

(အခမေေံ) သင်တန်းြို ဇူလိုင်လ (၂၇) ရြ်ြှ ကသဂုတ်လ 

(၁) ရြ်ခန့အထိ  သင်ကြားပို့ေျေဲ့ပါသည်။

ေေ်ြိုင်းတိုင်းခဒသကြီး

ကသဂုတ်လ (၁) ရြ်ခန့ြ ြိုးညှင်းေရိုင်၊ ြားြန့်ပြို့နယ်၊ တာြေန်ခြျးရွာသို့ ခရာြ်ရှိခန 

ခသာ ခနရပ်ေွန့်ေွာအိြ်ခထာင်ေု (၁၁၅) ေုအား ခြျးရွာကြြ်ခမေနီအသင်းေွဲငယ်ြှ အခရး

ခပါ်လိုအပ်သည့် ပေ္စည်းြျားြို မြန့်ခဝခပးေဲ့ပါသည်။

ခဒါ်ခရှေေင်ခြျာ်ေိုး၊ ညွှန်ကြားခရးြှူး၊ 

လူြှုြရုဏာလုပ်ငန်းေိုင်ရာမပန်ကြားေြ်သွယ်ခရးဌာန။ (ြုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)

MRCS ၏ လေဉ်သတင်းောခောင်ြျားြို ခလ့လာလိုပါြ ယေုလင့်ေ် 

https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ြိုနှိပ်ပါ။

ြေျင်မပည်နယ်

အသိပညာခပးဗီဒီယိုြဏ္ဍ

အသင်းဌာနေျုပ်


